Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl
zondag, 24 januari 2021
Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. J.W.T. Muntendam uit Epse.
De voorganger op zondag 31 Januari is ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld.
Voorlopig geen bloemen in de kerk!
Omdat er na 20 december alleen nog maar online diensten zijn en er dus geen kerkgangers in de kerk zijn, worden
er na de dienst geen bloemen weggebracht.
Ambtsdrager van dienst
Diakenen
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Hans Landman
Anneke Wesselink
Gerard Wesselink
Ton Knevel
Jan Zemmelink
Hans van Rheenen
1e lezing: 1 Samuël 3 : 1 – 10 2e lezing: Markus 1 : 14 – 20
1e collecte: PKN Missionair werk; de 2 e collecte is voor onze kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: Protestante Kerk Nederland Missionair werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje
voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op
allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor
alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten,
want zo zijn we een kerk van betekenis! Wij rekenen op u.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie:
NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van ‘collecte 24 januari 2021’ of via de onderstaande TIKKIE`s

Dit 1e TIKKIE is van de diaconiecollecte van deze week en de 2e is voor onze kerk

Van de kerkenraad
Waren we vorige week nog in de veronderstelling dat we de gemeenteavond van dinsdag 26 januari toch –
al was het niet fysiek, maar digitaal – door konden laten gaan, we weten nu beter. De verscherpte
maatregelen zijn uitgebreid met een avondklok en houdt ons vanaf 21.00 uur in huis. Alles in overweging
nemend heeft de kerkenraad besloten dat de gemeenteavond NIET doorgaat maar verschoven wordt naar
een later tijdstip in de komende maanden. We willen u toch deelgenoot maken van iets wat we op de
gemeenteavond hadden willen presenteren: we hebben een beroepingscommissie die vanaf nu met elkaar
aan het werk gaat om een predikant voor onze gemeente te zoeken. Elders worden de leden van deze
commissie aan u voorgesteld.
We zijn dankbaar dat zij die taak op zich willen nemen en wensen hen veel wijsheid toe.

In deze tijd wordt het nog belangrijker om om te zien naar elkaar. Probeer vaker eens telefonisch contact te
zoeken nu ook het bezoeken van mensen aan strengere regels is gebonden. En het is toch ook leuk om een
kaartje te versturen? Jeanette van der Heij (E. jevdheij@concepts.nl – T. 452900) kan u aan adressen
helpen.
Een mens die je reisgenoot wil zijn.
Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt – licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
Een mens die je peilt en respecteert.
Een die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je
werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort
Hans Bouma

En weet, we hoeven het niet alleen te doen.
We wensen u veel sterkte de komende tijd.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Joke van der Linden
Nieuws over de beroepingscommissie
Op de gemeenteavond had de kerkenraad u de leden van de beroepingscommissie willen voorstellen. Omdat de
gemeenteavond wordt uitgesteld, willen we u de namen via deze weg vast noemen. Het gaat om:
Rita van den Berg
Jan Bouwmeester

Joke Winkelhorst
Gerrit Laarman

Everline Kampman
Jan Schippers (namens de kerkenraad)

Zij zullen in het proces van het beroepingswerk begeleid worden door ds. Henriette Bouwman, onze consulente uit
Borculo. De kerkenraad is zeer verheugd dat genoemde personen zich hiervoor willen inzetten. In een vergadering
via de computer zal de commissie officieel geïnstalleerd worden.
Bericht van overlijden.
Op 14 januari 2021 is op de leeftijd van 86 jaar overleden dhr. Johan te Veldhuis.
Hij woonde aan de Kapersweg 13.
De crematie vond plaats op woensdag 20 januari in crematorium Hart van Berkelland In Haarlo.
We wensen zijn nabestaanden Gods liefdevolle nabijheid toe.
Open Deur Kring
Jullie hadden het al gedacht: woensdag 27 januari GEEN Open Deur Kring i.v.m. de coronamaatregels. We kijken uit
naar de coronaprik: dan lassen we een extra lange Open Deur Kring in met maaltijdsoep om bij te praten. Blijf
intussen gezond!
Warme groet van Christine.

VOORBEREIDING
Welkom
Moment van stilte.
Aanvangslied: Psalm 80 : 1, 2. O God van Jozef , leid ons verder.
Bemoediging en drempelgebed.
Aan het begin van deze dienst willen wij uitspreken,
dat Onze Hulp is in de Naam van de Heer
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Tot u komen wij, o God,
zoekend en tastend naar uw liefde.
Laat ons gebed tot u doordringen,
laat uw Woord ons de weg wijzen
en laat uw helpende hand ons vast houden.
Want alleen zo is er toekomst
en is er ook uitzicht op Uw Toekomst.
Amen.
Zingen: Psalm 80 : 7.
Smeekgebed.
Zingen: Lied 305. Alle eer en alle glorie.
Groet:
Vg.: De Heer zal bij u zijn.
Gem.: De Heer zal u bewaren.
Gebed van de zondag.
Profetenlezing: 1 Samuël 3 : 1 – 10.
Evangelielezing: Markus 1 : 14 – 20.
Zingen: Lied 324 . Wat vrolijk over u geschreven staat.
Verkondiging.
Zingen: Lied 316 : 1, 4. Het woord dat u ten leven riep.
Dankzegging en voorbeden.
Slotlied: Lied 773. Van grond en vuur zult Gij ons maken.
( zie map Oosterhuis in muziek voor videodiensten )
Wegzending en zegen.

